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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Van Dijckschool

Voorwoord
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Contactgegevens

Van Dijckschool
Van Dijcklaan 4
3723CG Bilthoven

 030-2282736
 http://www.vandijckschoolbilthoven.nl
 administratie@vandijckschoolbilthoven.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Jitske de Graaff directie@vandijckschoolbilthoven.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

192

2018-2019

De Van Dijckschool telt ongeveer 200 kinderen, verdeeld over 8 groepen: groep 1/2a (kikkers), 1/2b 
(vlinders), 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

De kleutergroep is heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat in deze groep zowel kinderen van 
groep 1 en van groep 2 bij elkaar zitten. 

Wij kiezen voor deze indeling, omdat zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele 
ontwikkeling hierdoor wordt bevorderd. Bovendien geeft het de leerkracht veel mogelijkheid om in te 

Van Dijckschool
Van Dijcklaan 4
3723CG Bilthoven
 030-2282736
De school is een dislocatie van de Theresiaschool in Bilthoven.

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 2.603
 http://www.deltadebilt.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht.
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spelen op de verschillen tussen de kinderen. 

De overige groepen zijn verdeeld in jaargroepen (3 t/m 8). 

Kinderen waarbij extra hulp en/of uitdaging in de eigen groep niet volstaat geven wij extra aandacht, 
passend bij de individuele behoeften van het kind in de vorm van RT of XL onderwijs, buiten de groep 
door onze verrijkingsleerkracht en onze Remedial Teachers.

We streven naar een groepsgrootte tussen de 25 en 30 leerlingen, waarbij we proberen de 
instroomgroep op 25 kinderen te houden.

Na het lezen van de informatie over de school op onze website, kunt u bellen om een afspraak te maken 
voor een bezoek aan de school. 

Tijdens dit gesprek zal de directeur vertellen over de visie, werkwijze, zorgstructuur en uitgangspunten 
van de school en kunnen vragen van ouders worden beantwoord. 

Aansluitend is er een rondleiding door de school waardoor ouders de school kunnen zien als deze in 
bedrijf is. Na dit bezoek en gesprek van de ouders met de directeur kan uw kind aangemeld worden. 

De toelating gebeurt in volgorde van aanmelding en nadat onze IB'er bij zij-zijinstromers contact heeft 
gehad met de school van herkomst. Na de aanmelding ontvangt u bericht van stichting Delta De Bilt of 
uw kind is ingeschreven, op de wachtlijst staat of anders. Kleuters kunnen, voordat zij 4 jaar worden, vijf 
ochtenden in de groep meedoen (wen momenten). 

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind hoort u in welke groep uw kind geplaatst is 
en kunt u contact opnemen met de desbetreffende leerkracht om wen momenten af te spreken. Is uw 
kind eenmaal 4 jaar, dan mag het 'echt' naar de Van Dijckschool.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Talentontwikkeling

KanjerschoolDoelgerichtheid

Innovatie Eigenaarschap

Missie en visie

De Van Dijckschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling, zodat kinderen met verschillende 
talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven in de kracht van “samen”: samen-leren en 
samen-werken. Dit is in onze school terug te zien door organisatie- en werkvormen toe te passen, die 
het mogelijk maken dat ieder kind zoveel mogelijk op eigen niveau en samen met anderen optimaal tot 
leren komt. Daarnaast geloven wij ook in eigenaarschap en autonomie en gaan we ervan uit dat 
kinderen echt tot leren komen, wanneer zij zich eigenaar voelen van hun leerproces. Hierbij zijn hun 
onderwijsbehoeften leidend en is ons aanbod passend. Wij gaan uit van de kracht van het verschil: “Je 
mag zijn wie je bent”. Het schoolteam benut elkaars talenten, verenigt expertise en werkt coöperatief 
samen. Ouders zien we als betrokken partners. We hebben tenslotte een belangrijk gezamenlijk belang 
en dat is de zorg voor onze kinderen. “Samen staan we sterk”. De Van Dijckschool draagt het 
gedachtegoed van de brede school (samenwerking tussen kinderopvang en school) uit, door een 
vraaggericht en evenwichtig aanbod van schoolse en niet- schoolse activiteiten te creëren.

Onze missie:“Een dijk van een school”.

Onze kernwaarden: De Van Dijckschool maakt deel uit van stichting Delta de Bilt. Stichting Delta heeft 
kernwaarden geformuleerd, die ook voor de Van Dijckschool het kompas vormen en zijn vertaald naar 
het onderwijs op onze school. 

Onze kernwaarden zijn:

• Samenwerking
• Innovatie
• Talentontwikkeling
• Plezier
• Doelgerichtheid
• Eigenaarschap

Samenwerken brengt ons verder. 

• De school heeft een collegiaal schoolteam waarin door bouwoverleg, collegiale consultatie en 
groepsdoorbroken activiteiten, het beste in elkaar naar boven wordt gehaald. We onderscheiden 
een “bouw” in groep 1 t/m 4 en een bouw in groep 5 t/m 8. Het schoolteam van de Van Dijck 
werkt in netwerkverband samen met schoolteams van de andere Deltascholen.

• Samenwerking met ouders gebeurt o.a. door de inzet van klassenouders waaronder het 
organiseren van (schoolbrede) activiteiten.Daarnaast is een goede samenwerking met ouders 
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noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. 
• Samenwerking met externen is o.a. zichtbaar door het partnerschap met de Marnix Academie, 

samenwerking met de in de school gevestigde Kinderopvang, Peuterspeelzalen en 
samenwerkingsvormen die voortvloeien uit het netwerkverband Passend Onderwijs. 

• De school staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen als buiten het onderwijs.
• De Van Dijckschool ziet de kracht van samenwerken (1+1=3): “samen staan we sterk”.

We beginnen met een doel voor ogen. 

• Om de onderwijskwaliteit te kunnen handhaven/verbeteren stellen wij doelen op in het 
schoolplan.

• Om de juiste zorg aan kinderen te kunnen bieden werken wij met een duidelijke zorgstructuur 
waarbij handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken  speerpunten zijn.

• Binnen de groepen worden de doelen die de kinderen dienen te behalen voor de kinderen 
zichtbaar gemaakt.

Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 

• Modern onderwijs, in een school met traditie.Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben plaats binnen onze 
school.

• De verdere ontwikkeling tot een brede school, in samenspraak met Kinderopvang de Bilt.
• Het gebruik van een interactieve website.
• De inzet van moderne, actuele methoden en middelen.Het optimaal gebruik van de ruimtes 

binnen het schoolgebouw, in samenspraak met andere organisaties/ betrokkenen.

Ieder talent telt. Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale 
zelfontplooiing. In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling van 
leerlingen te stimuleren. Dat doen wij o.a. door:

• We creëren een breed leerstofaanbod waarin talenten van leerkracht en leerling verder worden 
ontwikkeld door: 

• Aandacht te geven aan ieders leerstijl. 
• Het toepassen van gedifferentieerde werkvormen.
• Een passend aanbod te creëren voor onze kinderen.
• We betrekken de BSO bij de organisatie en uitvoering van een breed aanbod, vanuit de brede 

school gedachte. 
• Het organiseren van talentenjachten, creatieve middagen, etc. 
• Het organiseren van workshops.

Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot leren te komen. De Van 
Dijckschool biedt de kinderen en het schoolteam een goed pedagogisch klimaat, waarin met plezier 
geleerd/ gewerkt  wordt.

• Een goed evenwicht in inspanning en ontspanning is noodzakelijk om met plezier te kunnen 
leren. 

• Op de Van Dijckschool kan en mag je zijn wie je bent, vanuit een veilig leef- en leerklimaat.
• Leren met plezier wordt bewerkstelligd door een passend onderwijsaanbod aan te bieden waarbij 

ruimte is voor ieders talenten en leerstijlen.  
• Door invloed uit te kunnen oefenen op je eigen leerproces, werk je plezier in de hand. 

Leren en werken gaan beter als de betrokkenheid groot is. 

6



• Het voeren van kindgesprekken met behulp van het ik-rapport.
• Het samen verantwoordelijk zijn voor het leer- en leefklimaat.
• Voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken te organiseren waar kinderen bij aanwezig zijn.
• Zelfstandig werken te bevorderen en het werken met een dag-/weekplanning.
• Het gebruik van de Kanjertraining in alle groepen. 
• Verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, rekening houdend met het belang van anderen, is 

hierbij een speerpunt. 

Prioriteiten

Onze ambities 

• Komend schooljaar oriënteren we ons op de aanschaf en implementatie van een nieuwe 
zaakvakmethode waarbij van belang is, dat de nieuwe methode/methodiek ruimte biedt voor het 
trainen van (21ste eeuwse) vaardigheden en een manier van kennisoverdracht die past bij onze 
missie/visie. 

• Het naschools aanbod zal, waar mogelijk, worden betrokken om het totaalplaatje boeiend en 
passend te maken, passend bij het gedachtegoed van een Integraal Kindcentrum. 

• XL en RT zullen nog meer onderdeel worden van het groepsaanbod.
• Om boeiend en passend onderwijs mogelijk te maken, is het plan om in deze schoolplanperiode 

de kinderen voor de 21ste eeuw “Future Fit” te maken.De al eerder genoemde nieuwe 
zaakvakmethode draagt daaraan bij.

• Ook hebben we de ambitie om structureel in alle groepen, middels een doorgaande leerlijn, in 
circuitvorm te werken, waar mogelijk en wenselijk groepsdoorbroken. In dit circuit is een 
lesaanbod gecreëerd gestoeld op 21ste eeuwse vaardigheden.Digitale geletterdheid, 
designthinking, designchallenge (creatief denken/probleem oplossend), onderdelen uit de 
nieuwe zaakvakmethode en opdrachten ontdekkend en ontwerpend leren zijn onderdeel van 
deze circuitvorm. 

• Leefklimaat: 'Respect voor elkaar is een kernwaarde op de Van Dijckschool. Goede contacten 
tussen school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van een school en komen de 
leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen ten goede. Een goed 
leefklimaat is een basisvoorwaarde om te kunnen presteren. Daarom investeren we voortdurend 
in het verbeteren daarvan. De basis hiervoor vormt de Kanjertraining. We proberen hier, waar 
mogelijk, ouders bij te betrekken. Sleutelwoorden zijn respect, omgaan met de school en de 
leefwereld, rekening houdend met de verschillen die er tussen mensen zijn. Eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke begrippen.

• De ambitie is, om verder door te groeien naar een school met rond de 220 leerlingen evenwichtig 
verdeeld over enkelvoudige groepen 3 t/m 8 en gemengde groepen 1 en 2. Afhankelijk van het 
leerlingaantal en inhoudelijke argumenten, kan er ook gekozen worden voor enkelvoudige 
groepen 1 en 2 en wellicht een instroomgroep 0.
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Identiteit

De Van Dijckschool heeft een Algemeen Bijzonder karakter. Kenmerkend is dat algemeen bijzonder 
onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle 
levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Als centrale waarde voor de Van Dijckschool 
geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur, ras of afkomst. De 
kinderen leren na te denken over de verschillen tussen mensen, hoe daar het beste mee om te gaan en 
elkaar op basis van deze verschillen aan te vullen en te versterken. Kinderen ontwikkelen hun eigen 
waarden door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede, 
religies, etc. Respect voor elkaar en voor de verschillende meningen en religies  staat daarbij centraal. 
De Van Dijckschool is een Kanjerschool, waarbij bovenstaande uitgangspunten centraal staan. 
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Praktische informatie:

Contactgegevens: Van Dijckschool: Van Dijcklaan 4, 3721 CG Bilthoven

tel: 030-2282736

website: www.vandijckschoolbilthoven.nl

Op de Van Dijckschool werken we met 8 groepen. 

Hieronder ziet u de verdeling van de leerkrachten over de groepen.

Team Van Dijckschool 2019-2020:

Directie: Jitske de Graaff (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag): 
directie@vandijckschoolbilthoven.nl.

Intern Begeleider: Tamara Huigen (dinsdag, woensdag en donderdag): 
t.huigen@vandijckschoolbilthoven.nl

Administratie: Margreet Moonen (woensdag): administratie@vandijckschoolbilthoven.nl.

Conciërge: Ferry Schaaders (dinsdag t/m vrijdag): f.schaaders@vandijckschoolbilthoven.nl

Groepsleerkrachten:

Jetty van Beusekom: leerkracht groep 1/2 kikkers (maandag t/m woensdag): 
j.vanbeusekom@vandijckschoolbilthoven.nl

Bianca Boshuis: leerkracht groep 1/2 kikkers (woensdag t/m vrijdag): 
b.boshuis@vandijckschoolbilthoven.nl

Cora Fokker: leerkracht groep 1/2 vlinders (maandag t/m woensdag): 
c.fokker@vandijckschoolbilthoven.nl

Lotte van de Brink: leerkracht groep 1/2 vlinders (woensdag t/m vrijdag): 
l.vandebrink@vandijckschoolbilthoven.nl

Janneke Abbringh: leerkacht groep 3, RT (maandag, dinsdag, donderdag): 
j.abbringh@vandijckschoolbilthoven.nl

Martine Nijmeijer: leerkracht groep 3 (woensdag t/m vrijdag): m.nijmeijer@vandijckschoolbilthoven.nl

Patricia Zwagemaker: leerkracht groep 4, RT, XL (maandag, dinsdag, woensdag): 
p.zwagemaker@vandijckschoolbilthoven.nl

Annetje Beumer: leerkracht groep 4 (dinsdag t/m vrijdag): a.beumer@vandijckschoolbilthoven.nl

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Suzan Beving: leerkracht groep 5 (maandag t/m vrijdag): s.beving@vandijckschoolbilthoven.nl

Gerda Broers: leerkracht groep 6 (maandag t/m woensdag): g.broers@vandijckschoolbilthoven.nl

Anne Bouma: leerkracht groep 6 (woensdag t/m vrijdag): a.bouma@vandijckschoolbilthoven.nl

Els Andriessen: leerkracht groep 7, ondersteuning bovenbouw (maandag en vrijdag): 
e.andriessen@vandijckschoolbilthoven.nl

Lisette Kloek: leerkracht groep 7 (dinsdag t/m vrijdag): l.kloek@vandijckschoolbilthoven.nl

Marijke Timmermans: leerkracht groep 8, RT groep 7 en 8 (maandag en dinsdag): 
m.timmermans@vandijckschoolbilthoven.nl

Janette de Moor: leerkracht groep 8, ICT (maandag t/m vrijdag): j.demoor@vandijckschoolbilthoven.nl

Jan Ormel: vakleerkracht gymnastiek (dinsdag en donderdag): j.ormel@vandijckschoolbilthoven.nl

Nicky Bilder: ondersteuning middenbouw (dinsdag en donderdag): 
n.bilder@vandijckschoolbilthoven.nl

Eline Groenwold: ondersteuning bovenbouw (dinsdag en donderdag): 
e.groenwold@vandijckschoolbilthoven.nl

Esther van Veelen: verrijkingsleerkracht (woensdag- donderdag- en vrijdagochtend): 
e.vanveelen@vandijckschoolbilthoven.nl

Rob van Maanen: ondersteuning directie (dinsdag t/m donderdag): 
r.vanmaanen@vandijckschoolbilthoven.nl

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Door het inzetten van personeelsleden die buiten de reguliere groepen taken verrichten, vangen we de 
meeste vervangingsproblemen op. Mocht dit niet lukken, dan kan het zijn dat groepen gecombineerd 
worden of dat de kinderen over de andere groepen worden verdeeld.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De school voldoet aan het wettelijk verplichte aanbod van schoolvakken. Na analyse van de 
opbrengsten, wordt er gekeken welke vakgebieden in een bepaalde periode meer aandacht behoeven 
en op welke manier en met welke ondersteuning, passend bij de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen.In principe zijn de doelen per leerjaar en vakgebied leidend.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De school voldoet aan het wettelijk verplichte aanbod van schoolvakken. 

Na analyse van de opbrengsten, wordt er gekeken welke vakgebieden in een bepaalde periode meer 
aandacht behoeven en op welke manier en met welke ondersteuning, passend bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen.In principe zijn de doelen per leerjaar en vakgebied leidend.

De uren bewegingsonderwijs staan vast. In de groepen 1 en 2 wordt iedere dag bewegingsonderwijs 
gegeven.In de groepen 3 t/m 8 wordt er per week tweemaal drie kwartier gymnastiek  gegeven door 
een vakleerkracht.
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gymlokaal
• theaterzaal, opvang voor 0 tot 4 jarigen (kinderopvang), peutergroep, XL ruimte, RT ruimte

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

We maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van jonge kinderen.

Activiteiten en spel zijn altijd verbonden aan een thema dat voor de kinderen betekenisvol is. 

We volgen de ontwikkeling van de kleuters meer door observeren dan door toetsen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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De observaties worden gebruikt om:

-ons aanbod af te stemmen op de fase van ontwikkeling van de kinderen.

-eventuele zorg met betrekking tot de ontwikkeling te kunnen signaleren.

-kinderen te kunnen blijven uitdagen.

Ook in groep 3 zijn de kinderen vaak nog jong en speels. We zorgen voor een goede doorgaande lijn 
naar groep 3. In groep 3 wordt ook rekening gehouden met de leerkenmerken van het jonge kind. Leren 
in speelsituaties is bijvoorbeeld ook onderdeel van het oefenen met rekenen en lezen.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Op de Van Dijckschool gaan we er vanuit dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs. De school 
heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta gekozen voor het ondersteuningsprofiel van 
de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basis 
ondersteuningsbehoeften (zoals bijvoorbeeld dyslexie) opgevangen in de school. Voor kinderen met 
een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen 
met de ouders gezocht naar een andere school die passend is. Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u 
ook vinden op onze website (www.vandijckschoolbilthoven.nl).

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Orthopedagoog -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De school gebruikt het protocol uit de Kanjertraining.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Vragenlijsten uit de Kanjertraining.

Tweejaarlijks wordt er een ouder/leerkracht/leerling tevredenheidspeiling gehouden.

Vanuit de Kanjertraining gebruiken we de sociale risicolijsten.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De school maakt gebruik van het (anti) pestprotocol van de Kanjertraining.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Timmermans. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via m.timmermans@vandijckschoolbilthoven.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Tweewekelijks verschijnt er een nieuwsbrief.

Alle ouders kunnen zich aanmelden voor Social Schools; een digitaal platform waar we praktische en 
informatieve berichten op kunnen plaatsen.

Formele berichtgeving verzorgen we via Parnassys, ons administratiesysteem.

Ouders hebben ook de mogelijkheid om via Parnassys NAW gegevens in te zien en dit schooljaar zullen 
ook de toetsgegevens door ouders kunnen worden bekeken.

Daarnaast zullen we de komende twee jaar een proef doen om de rapporten via Parnassys te 
genereren.

Iedere groep heeft klassenouders. Deze ouders bieden, in samenspraak met de groepsleerkracht(en), 
allerlei extra ondersteuning ten behoeve van de groep.

Ook fungeren de klassenouders als klankbord voor de school.

De website van de school: www.vandijckschoolbilthoven.nl is ingericht met het idee dat ouders 
makkelijk info kunnen vinden en vormt ook het visitekaartje naar potentieel nieuwe ouders.

Per schooljaar worden er 2 maal 10 minuten (rapport)gesprekken gehouden over de 
ontwikkelingsvoortgang van de kinderen. Vanaf groep 4, zijn bij deze gesprekken ook de kinderen 
aanwezig.

Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 nog een tweede rapport. Mocht 
er aanleiding zijn, dan neemt de leerkracht contact met de ouders op voor een gesprek.

Uiteraard is het altijd tussentijds mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we kennismakingsgesprekken met ouders, waarbij vanaf 

De Van Dijckschool ziet de ouders als betrokken partners bij onderwijs en opvoeding.

Er is een zeer actieve oudervereniging en medezeggenschapsraad.

Klassenouders en luizenouders worden ingezet.

Daarnaast is Stichting Steun Van Dijck in het leven geroepen. Deze stichting organiseert gaande het 
schooljaar diverse activiteiten die met name bedoeld zijn om de school financieel extra te 
ondersteunen.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

De Klachtenregeling ligt ter inzage op de school.

Namen en adressen:

Contact personen in de school: 

Marijke Timmermans (m.timmermans@vandijckschoolbilthoven.nl)

Directeur bestuurder Stichting Delta: Martin van Veelen (martin@deltadebilt.nl)

Externe contactpersoon: Jeroen Meijboom, CED Rotterdam, Dwerggras 30, 3968 PC Rotterdam, 010-
4071460 / 0627486065, j.meijboom@cedgroep.nl

Klachtencommissie Betsurenraad Verus: Postbus 381, 3440 AJ Woerden, tel. 0348 - 744444

groep 4 ook de kinderen aanwezig zijn.

In groep 7 organiseren we aan het eind van het jaar pre-adviesgesprekken met ouders en kinderen, 
waarbij een voorlopig advies voor het VO wordt besproken.

In groep 8 bespreken we in noem,ber met ouders en kinderen de voortgang vwb het preadvies. In 
februari krijgen de kinderen hun definitief schooladvies.

Een paar weken na de start van het schooljaar, organiseren we een algemene informatie-avond, 
waarbij ouders, naast algemene schoolinformatie, ook informatie van de specifieke groepen krijgen.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 130,00

Daarvan bekostigen we:

• Begeleiding Eindmusical, inzet Masquerade

• Muzieklessen 

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage, vragen we voor de deelname van kinderen uit groep 8 naar het 
schoolkamp in Vlieland een aparte bijdrage van rond de €195,00 per kind.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

De Oudervereniging (OV) ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten 
in school, bijvoorbeeld de back-to-school borrel, de sportdag, de schoolreisjes en natuurlijk sinterklaas 
en kerst. Regelmatig benaderen de OV-leden ook andere ouders om hierbij te helpen in diverse 
commissies, namelijk:

De activiteitencommissie;
De schoolkrantcommissie;
De sportdagcommissie;
De excursiecommissie.

Ouders kunnen ook helpen in de klas. Aan iedere groep is een klassenouder gekoppeld. Een 
klassenouder heeft als taak om de samenwerking tussen ouders en school zo soepel en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Hij/zij assisteert daarnaast bij verschillende activiteiten of is betrokken bij 
het regelen van hulp bij klassenactiviteiten. Hierbij kan het gaan om structurele hulp, workshops, de 
luizencontrole, maar ook om incidentele hulp op verschillende momenten in het schooljaar. 
Het helpen op school is nooit verplicht, maar door een grote groep enthousiaste hulpouders kunnen wij 
het onderwijs op school uitdagender en aantrekkelijker maken. Naast praktische ouderbetrokkenheid 
vinden wij ook inhoudelijke ouderbetrokkenheid bij het leerproces van groot belang. 
Ouderbetrokkenheid is een bewezen succesfactor bij de ontwikkeling van kinderen.
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Naast de vrijwillige ouderbijdrage, is Stichting Steun van Dijck actief.

Deze stichting stelt zich tot doel om via verschillende acties ouders financieel de school te laten 
ondersteunen.

Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

4.3 Schoolverzekering

Stichting Delta hanteert een collectieve schoolverzekering voor alle Deltascholen.

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders die helpen bij schoolactiviteiten 
een collectieve verzekering met basisdekking afgesloten. 

Voor vragen over deze verzekering kunt u terecht bij de directie van de school.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders bellen de school om hun kind ziek te melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Ouders kunnen schriftelijk verlof aanvragen en dit indienen bij de directie van de school.

Het formulier hiervoor staat op onze website, maar is ook op papier bij de administratie van de school 
te verkrijgen.

De directie hanteert de wettelijke regels van de leerplichtwet.

Ook kunnen ouders een brochure krijgen waarin concreet omschreven staat wat de leerplichtwet 
inhoudt.

Voor eventuele verdere vragen, kunt u contact opnemen bij de afdeling Welzijn en Onderwijs van de 
gemeente (tel: 030-2289583).

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en daardoor bijtijds problemen te signaleren, wordt er 
regelmatig door de leerkrachten geobserveerd, getoetst en gemeten.

Naast de methode gebonden toetsen, worden ook de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem 
gebruikt.

Alle gegevens vormen samen het leerlingvolgsysteem. De gegens worden bewaard in Parnassys, ons 
digitale leerlingdossier.

Het schoolteam analyseert een aantal malen per jaar de tussenresultaten en past het onderwijs in de 
groepen, waar nodig, aan.

Onze Intern begeleider bewaakt dit voortgangsproces.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 4,0%

vmbo-(g)t / havo 4,0%

havo 20,0%

havo / vwo 32,0%

vwo 36,0%

onbekend 4,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Samenwerking

EigenaarschapKanjerschool

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Van Dijckschool is een Kanjerschool.

De kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis 
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, 
vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met 
haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je 
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best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen 
die in de toekomst houdbaar zijn.

De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door 
de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

Alle leerkrachten zijn getraind om de kanjertraining te geven.

De Van Dijckschool maakt gebruik van het (anti) pestprotocol van de Kanjertraining. 

Sociale en fysieke veiligheid Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen:

We nemen een vragenlijst af via KANVAS. Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van de 
kinderen met behulp van de vragenlijsten die horen bij de kanjertraining. Dit doen wij twee keer per jaar 
met de kinderen van groep 5 t/m 8.

Zo ontstaat er een leerlingvolgsysteem. Dit heet KANVAS. De vragenlijsten geven ons een beeld van de 
beleving van de kinderen. De functie van de vragenlijsten is: leerkrachten in staat stellen hun leerlingen 
beter te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen in hun sociaal functioneren in de klas. Nadat deze 
vragenlijsten zijn afgenomen, worden deze besproken tijdens IB-leerkrachtgesprekken.

Daarnaast worden de resultaten met het team van leerkrachten gedeeld. Signalen uit de vragenlijst 
nemen wij zeer serieus. Wij gaan dan in gesprek met de leerlingen en met ouders. Er worden 
interventies gepland als daartoe aanleiding is. Dat kan zijn een handelingsplan of het inzetten van 
bepaalde oefeningen van de Kanjertraining. Als leidraad hiervoor kunnen de uitslagen van de 
vragenlijst en de pedagogische adviezen die de Kanjertraining geeft worden gebruikt.

Een vast onderdeel van ons programma zijn de kindgesprekken.

Tweemaal per jaar wordt er met ieder kind individueel er een kindgesprek gehouden, waarbij de 
uitkomsten uit de vragenljsten een belangrijk gespreksonderwerp zijn.

Op de Van Dijckschool hebben we een vertrouwenspersoon:

Marijke Timmermans: m.timmermans@vandijckschoolbilthoven.nl

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Het onderwijsaanbod

Ons onderwijs is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem; kinderen van dezelfde leeftijd 
zitten doorgaans in dezelfde groep. Bij de vakken rekenen en taal kinderen verdelen we de kinderen in 
de groep in een basisgroep (alle kinderen van de groep), verdiepende groep voor kinderen binnen de 
basisgroep die zelfstandig opdrachten kunnen doen en een intensieve groep, waarin kinderen zitten uit 
de basisgroep die extra instructie nodig hebben.Daarnaast zijn er XL kinderen, die buiten de basisgroep 
extra uitdaging krijgen met aandacht voor zowel inhouds- als vaardigheidsdoelen en kinderen die niet 
met de basisgroep mee kunnen doen en aangepaste lesstof en/of oefenstof krijgen aangeboden.Onze 
Intern Begeleider, verrijkings leerkrachten en Remedial Teachers zorgen er voor dat de kinderen zoveel 
mogelijk passend onderwijs aangeboden krijgen, waarbij we uitgaan van het vakmanschap van de 
leerkracht. De hulp en begeleiding van de kinderen proberen we dan ook zoveel mogelijk in de klas te 
geven, tenzij dit het belang van de kinderen schaadt.

Innovatief onderwijs

In ons onderwijsaanbod zijn we toekomstgericht. We maken optimaal gebruik van de beschikbare 
digitale middelen en richten ons daarbij vooral op vaardigheden waarvan we nu denken dat onze 
leerlingen die nodig zullen hebben in de toekomst. Het schoolteam staat open voor 
onderwijsvernieuwing en samen met bijvoorbeeld, de stichting Designweek@school, zetten we 
stappen richting duurzaam design denken in ons totale onderwijsaanbod.

Vanaf groep 5 werken de kinderen met Snappet. Dit is een digitaal onderwijsplatform, waarbij de 
kinderen de verwerking van taal, rekenen en spelling op een chromebook maken, of in groep 5 op een 
speciaal ontwikkelde Snappet tablet. Het geeft de leerkrachten direct zicht op de gemaakte leerstof en 
de leerlingen kunnen in het systeem verder werken. Meer informatie vindt u op: https://nl.snappet.org/

In de groepen 6, 7 en 8 hebben onze leerlingen de beschikking over een eigen chromebook, die door de 
school beschikbaar wordt gesteld. De kinderen zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een juist 
gebruik van deze devices.

Passend onderwijs

Op de Van Dijckschool gaan we er vanuit dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs. De school 
heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta gekozen voor het ondersteuningsprofiel van 
de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basis 
ondersteuningsbehoeften (zoals dyslexie) opgevangen in de school.

Leerstofaanbod

Het individuele kind dat de te behandelen leerstof sneller of langzamer kan doorlopen wordt de 
mogelijkheid geboden deze leerstof gedifferentieerd te verwerken. In elke groep worden de leerlingen 
ingedeeld in drie groepen. Voor begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen hebben we een 
onderwijsplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe het onderwijsaanbod in de klas eruit ziet. Onze 
school geeft leerlingen de kans zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen. Iedere leerling heeft immers 
zijn eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden. 

We volgen de kinderen door gebruik te maken van toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Tweemaal 
per jaar nemen we in groep 2 t/m 7 toetsen af. Mede op grond van de uitslagen hiervan, bepalen we ons 
leerstofaanbod in de groepen. In groep 8 wordt de Cito eindtoets afgenomen.
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Opbrengstgericht werken

Met opbrengstgericht werken wordt bedoeld dat er op een doelgerichte en systematische wijze 
gewerkt wordt om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat leerkrachten hun onderwijs 
aanpassen aan de hand van meetbare resultaten. Hierbij wordt uitgegaan van hoge verwachtingen van 
de kinderen. Om maximaal rendement te bewerkstelligen wordt er doelgericht gewerkt door de 
leerkracht. Dit betekent onder andere dat er doelen op groepsniveau geformuleerd worden. Op deze 
manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.

De kleuterbouw

We werken met twee heterogene (groepen 1/2) kleutergroepen. Het aantal kinderen dat instroomt kan 
hiermee evenredig over beide groepen worden verdeeld.In de kleuterbouw werken we met thema’s, die 
uitgewerkt zijn in de methode kleuterplein.  Ook worden er smartgames gebruikt, lessen uit de 
kleuteruniversiteit en plusprojecten.In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de 
grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die 
ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Hiervoor gebruiken we 
BOSOS. De leerkracht volgt met dit systeem de leerling en weet wanneer hij de leerling in de gaten 
moet houden of wanneer hij in actie moet komen. 

Kindgesprekken

In het kader van de kernwaarde eigenaarschap voert de leerkracht twee keer per jaar (november en 
mei) een individueel kindgesprek. In groep 2 t/m 8 vullen de leerkrachten samen met de leerlingen het 
zogenaamde “Ik-rapport”  in en spreken een doel af waar het kind aan gaat werken. Tijdens het 
volgende kindgesprek wordt dit doel geëvalueerd. Uitgangspunt bij de kindgesprekken is, kinderen 
verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces en welbevinden en hierbij op maat te helpen 
en ondersteunen.

Zelfstandig werken

Op de Van Dijckschool  wordt een effectief systeem van zelfstandig werken toegepast. Hiermee wordt 
de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderd en het geeft de leerkracht tijd en gelegenheid om de 
kinderen op maat te kunnen helpen, en het onderwijsplan uit te kunnen voeren. 

Samenwerkend leren

Samenwerkingsvaardigheden zijn op de Van Dijckschool vanzelfsprekend. Dit geldt voor alle lagen 
binnen de school. Het is een terugkerend agendapunt en zal de komende schooljaren steeds meer 
worden ingebed in onze schoolcultuur, zodat er een nog betere doorgaande lijn ontstaat.

Schoolverbetering

Het planmatig werken aan schoolverbetering en –ontwikkeling is gevat in een cyclus van plannen, 
uitvoeren, evalueren en bijstellen.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 00:00 - 08:30 08:30 - 12:30 13:00 - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 00:00 - 08:30 08:30 - 12:30 13:00 - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 00:00 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag 00:00 - 08:30 08:30 - 12:30 13:00 - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 00:00 - 08:30 08:30 - 12:30 13:00 - 14:30 14:30 - 18:30

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 2 t/m 8 dinsdag en donderdag

bewegingsonderwijs 1, 2 dagelijks

Alle lessen gymnastiek worden gegeven door een vakleerkracht.
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6.3 Vakantierooster

Vrije dagdelen:

Middag voor Kerstvakantie: 19/12/19

Vrijdag voor voorjaarsvakantie: 21/02/20

Middag voor zomervakantie: 17/07/20

Studiedagen (kinderen vrij)

Maandag 28/10/19

Vrijdag 06/12/19

Dinsdag 04/02/20

Woensdag 05/02/20

Donderdag 09/04/20

Maandag: 15/06/20

Woensdag 08/07/20

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Kinderopvang de Bilt, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang wordt ook tijdens vrije dagen geregeld 
door Kinderopvang de Bilt

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Er zijn geen speciale spreekuren gepland.

Op maat en afhankelijk van de vraag, worden er telefonisch, of per mail afspraken gemaakt.
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